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O Curso em Extensão Rural é um programa de formação pós-graduada oferecido pelo
Instituto de Educação da Faculdade de Ciências Sociais, Educação e Administração (FCSEA)
da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias (ULHT), delineado e desenvolvido
para promover a reflexão sobre os fundamentos, as características, as problemáticas e o
papel da Extensão Rural na promoção e implementação de estratégias de Desenvolvimento
em territórios locais de características rurais. A Extensão Rural, cujo conceito sofreu
diversas transformações desde a sua criação pelas universidades inglesas na segunda
metade do século XIX, foi estruturada e institucionalizada através da criação do Serviço
Cooperativo de Extensão Rural dos Estados Unidos com a participação de universidades
conhecidas como “land-grant colleges”. A Extensão Rural é um sistema educativo, de
natureza não-formal e contínua, com o objectivo fundamental de criar as condições nas
comunidades locais de natureza rural para promover o seu próprio desenvolvimento. Para o
efeito, a Extensão Rural enquanto sistema, para além de levar os conhecimentos da fonte
geradora (pesquisa) ao utilizador final (comunidade rural), capacita a comunidade local para
a participação activa no processo de desenvolvimento do seu território desde a concepção à
implementação e avaliação de uma estratégia de desenvolvimento local adequada ao
respectivo território. Para além destes propósitos, o sistema de Extensão Rural dá especial
atenção às pessoas que estão directa ou indirectamente ligados à produção agrícola de
natureza familiar, no sentido de promover a sua participação activa no processo de
desenvolvimento do seu território através da promoção de processos de produção,
transformação e comercialização da produção agrícola assim como através de actividades
locais de natureza social e cultural promotoras de cidadania activa na comunidade.
A Pós-Graduação em Extensão Rural tem como propósito fundamental contribuir para a
reflexão teórica sobre as questões que se colocam à concepção e implementação de
estratégias de desenvolvimento em territórios locais de características rurais e preparar
agentes especializados na concepção e planeamento, gestão e avaliação de estratégias de
Extensão Rural para territórios e economias locais de características rurais. A reflexão teórica
será produzida através do confronto dos pressupostos e práticas da Extensão Rural com as
orientações epistemológicas, teóricas e metodológicas das abordagens e estratégias de
desenvolvimento rural. Desta forma, a PG em Extensão Rural contribuirá para o
aprofundamento do conhecimento das estratégias e práticas seguidas e utilizadas pelas
comunidades locais de características rurais para a resolução dos problemas sociais e
económicos com que se confrontam no seu quotidiano e, assim, repensar e redefinir modelos
de ação mais adequados e eficazes para a resolução dos problemas com que as economias
locais de características rurais se debatem, designadamente em contexto de crise. Esta pósgraduação pretende ainda analisar, promover e desenvolver as boas práticas utilizadas nos
processos estruturais e organizativos dos sistemas de Extensão Rural associados a
problemáticas de desenvolvimento dos territórios locais de características rurais. A PG em
Extensão Rural orienta-se, assim, essencialmente para conferir aos pós-graduados
competências nos domínios do delineamento e planeamento, organização e estruturação,
implementação, gestão e avaliação de estratégias e Desenvolvimento Rural. Mais
concretamente, a PG em Extensão Rural tem como propósito fundamental a preparação dos
futuros pós-graduados para a compreensão e orientação de processos e estratégias de
Desenvolvimento em territórios locais de natureza rural. Com os conhecimentos ministrados
e competências oferecidas visa-se capacitar os futuros agentes de mudança para o
delineamento e planeamento, organização e estruturação, gestão e avaliação de programas
e estratégias eficazes para o desenvolvimento em territórios locais de características rurais.
Especificamente, são objectivos da Pós-Graduação em Extensão Rural:
 Estudar e examinar conceitos e estratégias de Extensão Rural de forma a que os pósgraduados possam desenvolver o seu próprio quadro de referência.
 Estudar e analisar as fases do planeamento de programas de desenvolvimento rural, com
vista à aquisição de habilidades e capacidades em planeamento e implementação de
estratégias eficazes de Extensão Rural.

 Examinar e compreender as formas de envolvimento dos destinatários nas fases do
planeamento e desenvolvimento de programas de desenvolvimento rural de forma a que
os pós-graduados compreendam e desenvolvam a sua própria perspectiva sobre essas
formas de envolvimento ou participação das comunidades locais no seu próprio
desenvolvimento.
 Estudar e analisar as diversas formas e estratégias para implementação dos programas de
desenvolvimento rural, com vista à aquisição pelos futuros profissionais de capacidades e
habilidades na condução e coordenação de programas de Extensão Rural.
 Examinar sumariamente os objectivos e estratégias de avaliação da eficácia dos
programas de desenvolvimento rural, de forma a que os estudantes compreendam a
importância da avaliação dos Programas.
1) A finalização com sucesso da Pós-Graduação em Extensão Rural pode dar acesso, dentro
das regras legalmente estabelecidas, a Programas de Mestrado nos domínios das ciências
sociais em curso na ULHT.

Estudos futuros

2) A Pós-Graduação poderá evoluir para um programa de mestrado caso a sua evolução e
interesse dos participantes aconselhe esse caminho.

3) Para o desenvolvimento da Pós-Graduação em Extensão Rural serão efectuados contactos

com organizações especializadas em Extensão Rural dos países lusófonos,
designadamente o Brasil (SIBRATER) que foi pioneiro neste tipo de estratégia de
promoção do desenvolvimento rural.

Competências

Destinatários

Saídas Profissionais

Condições de acesso
(se aplicável)
Metodologia de
avaliação

A Pós-Graduação em Extensão Rural tem essencialmente em vista promover a aquisição de
competências nos domínios da concepção, planeamento, organização, implementação,
gestão e avaliação de Programas de Desenvolvimento Rural e sistemas de Extensão Rural a
desenvolver nos territórios e economias locais de características rurais. Mais concretamente,
os Pós-Graduados em Extensão terão as seguintes competências:
 Capacidade para examinar conceitos e estratégias de Extensão Rural de forma a que
possam desenvolver o seu próprio quadro de referência.;
 Capacidade para analisar e compreender as diversas fases do planeamento de programas
de desenvolvimento rural, com vista à aquisição de habilidades em planeamento que lhes
permitam delinear e implementar estratégias eficazes de Extensão Rural.
 Capacidade para examinar e compreender as formas de envolvimento dos destinatários
nas diversas fases de execução de programas de desenvolvimento rural, de forma a que
desenvolvam a sua própria perspectiva sobre essas formas de envolvimento ou
participação das comunidades locais no seu próprio desenvolvimento.
 Capacidade para analisar as diversas estratégias para implementação dos programas de
desenvolvimento rural, com vista à aquisição habilidades na condução e coordenação de
programas de Extensão Rural.
 Capacidade para examinar e compreender os objectivos e estratégias de avaliação da
eficácia dos programas de desenvolvimento rural, de forma a que compreendam a
importância da avaliação de Programas.
A Pós-Graduação em Extensão Rural destina-se fundamentalmente a:
 Dirigentes e Técnicos de organizações que implementam estratégias de desenvolvimento
em territórios locais de características rurais;
 Dirigentes e Técnicos da Administração Pública (Central e Local) com intervenção em
programas relacionados com a promoção do desenvolvimento em territórios locais de
características rurais;
 Dirigentes e Técnicos de Programas e Organizações Internacionais com intervenção nos
domínios do desenvolvimento rural, da animação dos territórios Locais, da igualdade de
oportunidades e da luta contra a pobreza e a exclusão social;
 Empresários, quadros técnicos e outros RH associados a empresas envolvidas em
programas de responsabilidade social e cidadania ativa;
 Investigadores e técnicos em qualquer domínio científico com especial destaque para os
que tenham formação em Ciências Sociais e Humanas e que se interessem pelas questões
do desenvolvimento de territórios locais com características rurais.
 Profissionais qualificados para trabalhar em organizações que prestam serviços, diretos ou
indiretos, às comunidades dos territórios rurais.
 Dirigentes e técnicos de organizações, públicas e privadas, com a missão de promover o
desenvolvimento rural e dar assistência técnica às comunidades rurais:
 Professores e formadores do ensino secundário e técnico-profissional;
 Professores e investigadores do ensino superior nos domínios do desenvolvimento rural.
 Dirigentes e técnicos de organizações de produtores agrícolas.
Os candidatos devem possuir pelo menos uma licenciatura (em qualquer domínio científico)
ou currículo profissional com equivalência ao grau de licenciatura no âmbito das regras de
Bolonha.
As sessões serão conduzidas privilegiando o debate e os
métodos que incentivam a activa participação dos estudantes.
Aprendizagem e ensino são componentes de um mesmo
processo de natureza dialógica em que todos os participantes

Modelo de
ensino

x Presencial
☐ E-Learning

são simultaneamente facilitadores de aprendizagem e
aprendentes. As sessões terão um clima favorável e aberto à
troca de perspetivas e experiências entre os participantes.
Assim, a avaliação da aprendizagem terá por base o nível de
Participação nas sessões e a aquisição de conhecimentos e
competências. Para o efeito, utilizar-se-ão (1) Métodos ativos
e participativos; (2) Trabalho de grupo; e (3) Análise de
casos reais com apoio de visitas a organizações públicas e da
Economia Social e Solidária envolvidas no processo de
Desenvolvimento em territórios e economias locais.
Neste
quadro
a
avaliação
da
aprendizagem
será
essencialmente baseada em: (1) Avaliação contínua; e (2)
Elaboração, apresentação e discussão de projectos e (3)
análise crítica de casos concretos.

Estrutura Curricular
Unidade Curricular
Ano/Trimestre

Designação

Docente
ECTS

Horas
contacto

Nome

Habilitação

1/1

Filosofia e Princípios da Extensão Rural

5

24 T; 20 OT

Eduardo Figueira (ULHT)

1/1

Sociologia Rural

5

24 T; 20 OT

Mariana Cascais (ULHT)

Planeamento e Avaliação de Actividades em Extensão Rural

5

24 T; 20 OT

Eduardo Figueira (ULHT)

1/1

Metodologias participativas e mobilização da comunidade
rural

5

24 T; 20 OT

José Fialho Feliciano (ULHT)

1/1

Literacia, comunicação e desenvolvimento rural

5

24 T; 20 OT

Ana Benavente (ULHT)

1/2

Técnicas de Comunicação em Extensão Rural

5

24 T; 20 OT

Eduardo Figueira (ULHT)

Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural

5

24 T; 20 OT

Fernando Oliveira Baptista (ISA, a
convidar)

Sociologia da Educação e do Desenvolvimento

5

24 T; 20 OT

Carla Galego (ULHT)

Problemáticas e Estratégias de Desenvolvimento Local

5

24 T; 20 OT

Eduardo Figueira (ULHT)

Cooperativismo e Associativismo Rural

5

24 T; 20 OT

João Salazar Leite (CASES, a
convidar)

1/1

1/2
1/2
1/2
1/2

Unidades Curriculares Optativas para eventual selecção dos participantes no inicio do curso
Horas
Ano/Trimestre
Designação
ECTS
contacto

Doutor
Doutor
Doutor
Doutor
Doutor
Doutor
Doutor
Doutor
Doutor
Especialista

Docente
Nome

Habilitação

1º/1º ou 2º

Educação e Formação de adultos

5

24 T; 20 OT

Eduardo Figueira (ULHT)

Doutor

1º/1º ou 2º

Ecologia humana

5

24 T; 20 OT

Docente da ULHT

Doutor

1º/1º ou 2º

Crédito Rural

5

24 T; 20 OT

Victor Dordio (a convidar)

Especialista

